Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 24 de Junho de 2021 – Solenidade – Cor: Branca ou Festiva

Natividade de São João Batista
Missa do Dia
João é filho de Zacarias e de Isabel; seu nascimento anuncia
a chegada dos tempos messiânicos, nos quais a esterilidade
da mãe ser tornará fecundidade e o mutismo do pai,
exuberância profética. O Evangelho o chama de “Batista”
porque ele anuncia um novo rito de ablução no qual o
batizado não imerge sozinho na água, como nos batismos
judaicos, mas recebe a água lustral das mãos do ministro.
João pretendia mostrar com esse rito que o homem não se
pode purificar sozinho, mas que toda santidade vem de Deus.
Foi o precursor do Messias, “o maior dentre os nascidos de
mulher”, segundo o elogio do próprio Jesus.

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
L.: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMCap., M.: Gílson Celerino.

1. Desde o ventre materno, formado / no contexto do
povo hebreu, / o profeta foi iluminado / pelo Cristo, o
Filho de Deus! (cf. Lc 1,39-45)
R/. De João, o chamado Batista,
Eis o dia da natividade!
Ele vem indicar o Cordeiro:
Luz do mundo, Caminho e Verdade!
2. Qual cidade que é fortificada, / este justo se
apresentou: / só em Deus teve a vida firmada, / da
verdade jamais se afastou! (R/.)
3. Combateu o furor da maldade, / meditando na Lei do
Senhor; / nunca dele se ouviu falsidade, / nem louvor
a qualquer opressor! (R/.)
4. O profeta das misericórdias / celebrou a justiça sem
fim. / E mostrou com seus fortes clamores / o roteiro
do eterno festim! (R/.)

Saudação
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: O Deus da esperança que nos cumula de toda
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo,
esteja convosco. (Rm 15,13)

Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo!

Ato Penitencial
Pres.: Com confiança, reconheçamo-nos pecadores e
imploremos a infinita misericórdia de Deus que, em seu
Filho Jesus, “tira o pecado do mundo”.
M.: Daniel De Angeles.

Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai,
tende piedade de nós.
Ass.: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison!
Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos,
tende piedade de nós.
Ass.: Christe, Christe, Christe eleison!
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo,
tende piedade de nós.
Ass.: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison!
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.

Hino de Louvor
M.: Delphim Rezende Porto, Glória simples II,
S. Paulo Schola Cantorum.

R/. Glória, glória, glória a Deus!
Glória a Deus nas alturas! (bis)
(Homens) E paz na terra aos homens por ele amados.
(Mulheres) Senhor Deus, Rei dos Céus,
Deus Pai todo-poderoso:
(H) nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
(M) nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
(H) nós vos damos graças, por vossa imensa glória. (R/.)
(M) Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
(H) Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
(M) Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
(H) Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.

(M) Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. (R/.)

– quando eu era modelado ocultamente, *
era formado nas entranhas subterrâneas. (R/.)

(H) Só vós sois o Santo, só vós o Senhor,
(M) só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
(H) com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. (R/.)
Final: Amém! Amém!

2ª Leitura (At 13, 22-26)

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Ó Deus, que suscitastes são João
Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo
perfeito, concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e
dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Is 49, 1-6)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
1Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai
atenção: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde
o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome;
2fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à
sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada,
escondida em sua aljava, 3e disse-me: “Tu és o meu
Servo, Israel, em quem serei glorificado”. 4E eu disse:
“Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto,
inutilmente; entretanto o Senhor me fará justiça e o meu
Deus me dará recompensa”. 5E agora diz-me o Senhor –
ele que me preparou desde o nascimento para ser seu
Servo – que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unirse a ele; aos olhos do Senhor esta é a minha glória.
6Disse ele: “Não basta seres meu Servo para restaurar as
tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel:
eu te farei luz das nações, para que minha salvação
chegue até aos confins da terra”. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 138 (139))
R/. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor,
porque de modo admirável me formastes!
= 1Senhor, vós me sondais e conheceis, †
2sabeis quando me sento ou me levanto; *
de longe penetrais meus pensamentos;
– 3percebeis quando me deito e quando eu ando, *
os meus caminhos vos são todos conhecidos. (R/.)
– 13Fostes vós que me formastes as entranhas, *
e no seio de minha mãe vós me tecestes.
– 14aEu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, *
porque de modo admirável me formastes! (R/.)
– 14cAté o mais íntimo, Senhor me conheceis; *
15nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis,

Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Paulo disse: 22“Deus fez surgir Davi como
rei e assim testemunhou a seu respeito: ‘Encontrei Davi,
filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai
fazer em tudo a minha vontade’. 23Conforme prometera,
da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um
Salvador, que é Jesus. 24Antes que ele chegasse, João
pregou um batismo de conversão para todo o povo de
Israel. 25Estando para terminar sua missão, João
declarou: ‘Eu não sou aquele que pensais que eu seja!
Mas vede: depois de mim vem aquele, do qual nem
mereço desamarrar as sandálias’. 26Irmãos, descendentes
de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi
enviada esta mensagem de salvação”. – Palavra do
Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
M.: Matias F. de Medeiros, CD Festas Litúrgicas II.

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
V/. Serás chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo:
irás diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos.
(Lc 1,76)

Evangelho (Lc 1, 57-66.80)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
57Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu
à luz um filho. 58Os vizinhos e parentes ouviram dizer
como o Senhor tinha sido misericordioso para com
Isabel, e alegraram-se com ela. 59No oitavo dia, foram
circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu
pai, Zacarias. 60A mãe, porém, disse: “Não! Ele vai
chamar-se João”. 61Os outros disseram: “Não existe
nenhum parente teu com esse nome!” 62Então fizeram
sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino
se chamasse. 63Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu:
“João é o seu nome”. E todos ficaram admirados. 64No
mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua
se soltou, e ele começou a louvar a Deus. 65Todos os
vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por
toda a região montanhosa da Judeia. 66E todos os que
ouviam a notícia, ficavam pensando: “O que virá a ser
este menino?” De fato, a mão do Senhor estava com ele.
80E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia
nos lugares desertos, até ao dia em que se apresentou
publicamente a Israel. – Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor!

(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)

(De pé)

3. Aos que buscam auxílio divino, / não lhes falta
amparo e consolo; / nesta mesa anúncio de vida: / eis
a festa do Cristo-esposo!
(De pé)

Profissão de Fé

Convite à Oração

Pres.: Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
Ass.: criador do céu e da terra...

Pres.: Orai, irmãos e irmãs...
Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos...

Oração da Assembleia

Oração sobre as Oferendas

Pres.: Irmãos e irmãs caríssimos, imploremos
humildemente a Deus Pai, que manifestou sua
misericórdia enviando João Batista como precursor de
seu Filho, que escute os nossos pedidos (cantando):

Pres.: Ó Deus, acorremos ao Altar com os nossos dons,
celebrando com a devida honra o nascimento de são João
Batista, que anunciou a vinda do Salvador do mundo, e o
mostrou presente entre os homens. Por Cristo, nosso
Senhor. Ass.: Amém.

L. e M.: Oração Universal, Portugal.

R/. Escutai, Senhor, a nossa oração!
1. Pela santa Igreja, peregrina em toda a terra, para que
seja animada pelo espírito de profecia que animou são
João Batista no deserto, rezemos ao Senhor.
2. Pelos judeus, o povo eleito, e pelos que não conhecem
a Cristo, para que possam reconhecer em Jesus o
Salvador do mundo, mostrado por são João Batista,
rezemos ao Senhor.
3. Pelos pobres e os perseguidos, para que o Senhor faça
resplandecer para eles o caminho da Salvação,
rezemos ao Senhor.
4. Por todos nós que estamos aqui reunidos, para que nos
apresentemos ao Senhor como povo disposto a
testemunhar o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado
do mundo, rezemos ao Senhor.
(Outras preces podem ser feitas pela comunidade)

Pres.: Deus todo-poderoso, abençoai o vosso povo para
que possa obter tudo quanto vos pede, confiando na
intercessão de são João Batista. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
L.: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMCap e M.: Gílson Celerino.

1. O Senhor é fiel a seu povo, / liberdade a todo cativo; /
sua mão, em amor copioso, / faz justiça a quem ‘stá
oprimido! (cf. Sl 146,7)
R/. Ó Senhor, Criador do universo,
Teus louvores em festa cantamos!
Inspirados por João, o Batista,
Teu mistério, aqui, celebramos!
2. O Senhor é o clarão para os cegos; / ele ergue do chão
o caído! / o seu Reino, sem fim, o mais belo, / é na
terra celeste abrigo! (cf. Sl 146,8)

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.
Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
(Prefácio da natividade – a missão do Precursor)

Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso.
Proclamamos, hoje, as maravilhas que operastes em são
João Batista, precursor de vosso Filho e Senhor nosso,
consagrado como o maior entre os nascidos de mulher.
Ainda no seio materno, ele exultou com a chegada do
Salvador da humanidade e seu nascimento trouxe grande
alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro
Redentor. Batizou o próprio autor do Batismo, nas águas
assim santificadas e, derramando seu sangue, mereceu
dar o perfeito testemunho de Cristo. Por essa razão,
unidos aos anjos e todos os santos, nós vos aclamamos,
jubilosos cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo
o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de
reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Ass.: Santificai e reuni o vosso povo!
Pres.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito
Santo as oferendas que vos apresentamos para serem
consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou
celebrar este mistério.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pres.: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em
suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos,
dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Pres.: Eis o mistério da fé! (De pé)
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte / e proclamamos
a vossa ressurreição. / Vinde, Senhor Jesus!
Pres.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da
sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua
ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós
vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e
santidade. Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei
que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Pres.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a Virgem
Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os vossos
Apóstolos e Mártires N. (o santo do dia ou padroeiro), e todos
os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa
presença. Ass.: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Pres.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo
inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto
caminha neste mundo: o vosso servo o Papa Francisco, o
nosso bispo Pedro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e
todo o povo que conquistastes.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Pres.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os
vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pres.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos
e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarnos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Ass.: A todos saciai com vossa glória!
Pres.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Pres.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre. Ass.: Amém!

RITO DA COMUNHÃO

Ass.: Amém!

Saudação da Paz
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o presidente convida para o abraço da paz.)

Cordeiro de Deus
Ass.: Cordeiro de Deus que tirais o pecado...
Pres.: Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de
quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno...
(Sentados)

Canto da Comunhão
Versão: D.R., M.: Fr. J. A. Fontanella, Ar.: José Acácio Santana,
CD Festas Litúrgicas II.

R/. Houve um homem enviado por Deus
para ser testemunha da luz.
João Batista, uma voz no deserto,
anunciando o Messias Jesus.
Lucas 1, 68-79

1. Bendito o Deus de Israel, / que a seu povo visitou
e deu-nos libertação / enviando um Salvador,
da casa do rei Davi, / seu ungido servidor. (R/.)
2. Cumpriu a voz dos profetas / desde os tempos mais antigos,
quis libertar o seu povo / do poder dos inimigos,
lembrando-se da aliança / de Abrão e dos antigos. (R/.)
3. Fez a seu povo a promessa / de viver na liberdade,
sem medo e sem pavores / dos que agem com maldade
e sempre a ele servir / na justiça e santidade. (R/.)
4. Menino, serás profeta / do Altíssimo Senhor,
pra ir à frente aplainando / os caminhos do Senhor,
anunciando o perdão / a um povo pecador. (R/.)
5. É ele o sol do Oriente / que nos veio visitar.
Da morte, da escuridão, / vem a todos libertar.
A nós, seu povo remido / para a paz faz caminhar. (R/.)
(Momento de silêncio para oração pessoal)

(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Restaurados, ó Deus, à mesa do
Cordeiro divino, concedei que a vossa Igreja, alegrandose pelo nascimento de são João Batista, reconheça no
Cristo, por ele anunciado, Aquele que nos faz renascer.
Por Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

RITOS FINAIS

Pai Nosso
Pres.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a
confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos:
Ass.: Pai nosso...
Pres.: Livrai-nos, de todos os males, ó Pai...
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes...

Bênção Final Solene (Missal Romano, pág. 528)
Canto Final
(Um dia lá na Judeia, CD Festas Litúrgicas II.)

